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OZON OCH ANDRA LUFTFÖRORENINGAR

• NOx (NO2 och NO) markör för avgaser

• Partiklar (PM) av olika storlek (PM10, PM2.5, PM2.5-10) från olika källor (pollen, damm, 
salt)

• Ozon (��)                     	�� � �� → ��� � ��

								����so
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• Ozonnivåerna är ofta högst på sommaren

• Ozon uppmäts i Sverige på många olika platser
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HÄLSOEFFEKTER AV LUFTFÖRORENINGAR
(AKUTA OCH KRONISKA EFFEKTER)

• AKUTA EFFEKTER (variation av halter från dag till dag)

• KRONISKA EFFEKTER (variation av halter geografiskt sett)

• Ökad dödlighet

• Ökad förekomst av               Kardiovaskulära utfall, t e x hjärtinfarkt

Cerebrovaskulära utfall, t e x stroke

Astma och andra respiratoriska utfall

Diabetes

Högt blodtryck

Negativa födelseutfall

Kognitiva funktioner

Samverkar med andra faktorer, tex stress

Mer?



EXEMPEL PÅ FORSKNING I SVERIGE

• Grovfraktionen av partiklar (PM2.5-PM10)  ökar antalet dödsfall i Stockholm (Yrkes-och 
Miljömedicin, Umeå)

• Att bo nära en väg som trafikeras av tunga fordon ökar risken för astma hos barn (Yrkes-
och Miljömedicin, Umeå)

• Partiklar i luften ökar antalet blodpropp i hjärnan (ischemisk stroke), främst hos personer 
som redan haft stroke (Yrkes-och Miljömedicin, Lund och Umeå)

• För personer som bor i förorenad miljö är risken att få stroke om man har diabetes högre 
än för de som bor i renare luft (Yrkes-och Miljömedicin, Lund)

• Risken för dödlig hjärtinfarkt utanför sjukhus ökar om man bor i områden med höga halter 
av NO2 (Institutet för Miljömedicin, Stockholm)

• Risken att föda ett barn som är litet för sin gestationella ålder (SGA) ökar om man bor i ett 
område med höga halter av NOx (Yrkes-och Miljömedicin, Lund)



HÄLSOEFFEKTER AV OZON

• Biologisk ”pathway”?

KÄNDA AKUTA EFFEKTER FRÅN INTERNATIONELLA STUDIER (MED HÖGA HALTER)

• Respiratoriska utfall

• Dödlighet

• Hjärtinfarkt och stroke

Akuta effekter är mycket bättre dokumenterade 

än kroniska effekter



Antalet dödsfall per 
dag ökade med ca 
0.3% för varje 10 
mikrogram/m3 
ökning av ozon, 
men bara under det 
varma halvåret



JERRETT ET AL. N ENGL J MED. 2009



HÄLSOEFFEKTER AV OZON I SVERIGE

METOD
• Alla enbarnsfödslar i Stockholm under åren 1987-

1995 (n=115 588)
• Dagliga mätningar av NO2 och ozon (tre plus två 

stationer)
• Genomsnittshalter för varje trimester och senaste 

veckan beräknades
• Förtida födsel definierades som född innan v 37

RESULTAT
• Ozon-halten under första trimestern ökade risken att 

födas för tidigt
• Oddkvoten var 1.06 (95% CI: 1.00–1.13) per 10 

µg/m3 ökning av ozonkoncentrationen (average of 8h 
maximum)



Stroke

• Tredje vanligaste 

dödsorsaken i den rika 

världen

• Mindre forskning om stroke 

än om hjärtinfarkt

• Antal stroke per dag från tio sjukhus i 
Skåne från Riks-stroke

• Uppmätta halter av PM10, ozon, NO2, SO2 
från två olika mätstationer i Skåne

• Tidsserieanalys justerat för temperatur, 
tidstrender, veckodagar

RESULTAT
Effekter av PM10 och temperatur men inte av 
ozon. 



SAMMANFATTNING
• Evidens för akuta effekter på

respiratoriska utfall (även i Sverige)

dödlighet (även i Sverige)

akutbesök för respiratoriska sjukdomar hos 
barn(även i Sverige)

akutbesök för kardiovaskulära och lungsjukdomar 

födelseutfall (även i Sverige)

• För kronisk exponering är osäkerheten större

Brunekreef et al. 2012: “A recent analysis from the USA attributed 18,000,000 lost 
work days annually to PM2.5 exposure, and 11,000,000 school absence days to 
ozone exposure. A European analysis calculated for the year 2005 that some 625 
million restricted activity days could be attributed to ozone and PM10 alone.” 
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